
1. Miejscem zamieszkania osoby fizycznej  jest:  
 

a. miejsce zameldowania, 
b. miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu, 
c. adres podany organowi prowadzącemu postępowanie, 
d. miejsce aktualnego pobytu. 

 
2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ustala się: 

 
a. sposób użytkowania obszarów rolnych, 
b. rozmieszczenie inwestycji celu publicznego, 
c. zasady wyłączania terenów rolnych i leśnych na nierolnicze, 
d. przeznaczenie terenu. 

 
3. Harmonizacja zbiorów danych to: 

 
a. działania o charakterze prawnym mające na celu doprowadzenie do wzajemnej 

spójności zbiorów, 
b. ustalenie praw umożliwiających prowadzenie zbiorów danych, 
c. działania techniczne i organizacyjne mające na celu przystosowanie zbiorów do 

łącznego wykorzystania, 
d. ustalenie merytorycznej zawartości poszczególnych zbiorów danych. 

 
 

4. Aktualizacji państwowego rejestru granic w zakresie zasadniczego, 
trójstopniowego podziału terytorialnego państwa dokonuje się na podstawie: 

 
a. baz danych mapy zasadniczej, 
b. map topograficznych w skali 1:10000, 
c. przepisów prawa wprowadzających zmiany w tym podziale, 
d. informacji Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
5. Materiały zasobu udostępniane drogą elektroniczną : 

  
a. nie wymagają uwierzytelnienia, 
b. uwierzytelnia się przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu PZGiK, 
c. uwierzytelnia się podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, 
d. uwierzytelnia się bezpiecznym podpisem elektronicznym.   

 
6. Kiedy nie wymaga się oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu 

pełnomocnictwa  w postępowaniu administracyjnym :   
 

a. gdy pełnomocnikiem jest doradca podatkowy i sam uwierzytelni odpis 
pełnomocnictwa, 

b. gdy pełnomocnikiem jest rzecznik patentowy i sam uwierzytelni odpis 
pełnomocnictwa, 

c. gdy pełnomocnikiem jest przełożony strony, 
d. gdy pełnomocnikiem  jest sąsiad strony. 



 
7. Licencja uprawniająca do wykorzystywania materiałów państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego: 
 

a. upoważnia licencjobiorcę lub ustanowione przez licencjobiorcę podmioty do 
wykorzystywania wyszczególnionych w licencji materiałów zasobu, 

b. wydawana jest tylko wykonawcom prac geodezyjnych i kartograficznych, 
c. może dotyczyć pojedynczego udostępnianego zbioru danych lub wielu materiałów 

zasobu objętych jednym wnioskiem, jeżeli  są one udostępniane na zgłoszenie prac 
geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

d. otrzymuje zawsze numer składający się z trzech członów, oddzielonych 
podkreślnikiem. 

 
8. Kontrol ę działalności przedsiębiorców, wykonujących prace geodezyjne lub 

prace kartograficzne, przeprowadza się w zakresie: 
 

a. celowości, 
b. legalności, 
c. rzetelności, 
d. aktualne przepisy prawne nie regulują tego zagadnienia. 

 
 

9. Nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
należy do: 

 
a. starosty, 
b. Głównego Geodety Kraju, 
c. marszałka województwa, 
d. wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

10. Portal internetowy, za pomocą którego odbywa się udostępnianie  materiałów 
zasobu w postaci dokumentów elektronicznych, powinien  zapewnić między 
innymi następujące warunki: 

 
a. możliwość zgłaszania i przekazywania prac geodezyjnych do zasobu,  
b. interfejs do przyjmowania drogą elektroniczną opłat za udostępnianie materiałów 

zasobu, 
c. pełny i nieograniczony dostęp do materiałów ewidencji gruntów i budynków  ,  
d. możliwość składania wniosków o udostępnienie materiałów zasobu. 

 
 
 
 
 
 
 



11. Gmina wnioskująca o przejęcie zadań i kompetencji starosty w zakresie geodezji 
i kartografii, powinna spełnić m.in. następujące warunki  organizacyjne: 

 
a. utworzyć  jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą  „Oddział Geodezji”, 
b. zatwierdzić,  przez radę gminy, plan finansowy, zapewniający  zakup sprzętu  

i programów informatycznych niezbędnych do prowadzenia, gromadzenia  
i udostępniania państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,  

c. utworzyć jednostkę organizacyjną urzędu gminy pod nazwą Oddział  Katastru 
Nieruchomości, 

d. zakupić sprzęt geodezyjny do przeprowadzania kontroli prac terenowych. 
 
 

12. Zawieszenie postępowania administracyjnego następuje w formie: 
 

a. decyzji, 
b. postanowienia, 
c. uchwały, 
d. pisma do strony. 

 
 

13. Krajowy system informacji o terenie zawiera dane obligatoryjne dotyczące 
między innymi : 

   
a. osnów geodezyjnych,   
b. ewidencji gruntów i budynków, 
c. geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, 
d. wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 
 

14. Organami nadzoru geodezyjnego i kartograficznego są: 
 

a. starosta, 
b. marszałek województwa, 
c. Główny Geodeta Kraju, 
d. minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

 
15. W wojewódzkiej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 

gromadzone między innymi:  
 

a. państwowy rejestr podstawowych osnów geodezyjnych,   
b. mapy topograficzne  i  tematyczne, tworzone przez marszałka województwa,    
c. mapy topograficzne w skali 1:250 000, tworzone przez  Głównego Geodetę Kraju, 
d. bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie 

standardowych opracowań topograficznych w skalach   1:200 000. 
 
 



16. Postępowanie kwalifikacyjne, dotyczące uzyskania uprawnień zawodowych 
wszczyna się: 

 
a. z dniem wskazanym na wniosku zainteresowanego, 
b. z dniem wpływu do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, 
c. z dniem przekazania wniosku do komisji kwalifikacyjnej, 
d. z dniem sprawdzenia kompletności dokumentów załączonych do wniosku. 

 
17. Wykaz urzędowych nazw miejscowości i ich części zawiera między innymi 

następujące informacje: 
 

a. liczbę mieszkańców miejscowości, 
b. identyfikator miejscowości z rejestru TERYT, 
c. nazwę województwa, w którym miejscowość jest położona, 
d. nazwę powiatu, w którym miejscowość jest położona. 

 
 

18. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetw arzane są informacje 
niejawne o klauzuli „tajne” lub „ ściśle tajne”, zobowiązany jest do: 

 
a. zorganizowania ochrony budynku, w którym przetwarzane są informacje niejawne, 
b. zabezpieczenia lokali, w których przetwarzane są dane, 
c. zapewnienia całodziennej obecności pracownika lokalu, 
d. utworzenia „kancelarii tajnej”. 

 
 

19. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w stosunku do organów administracji rządowej są : 

 
a. Prezes Rady Ministrów, 
b. Trybunał Konstytucyjny, 
c. właściwi ministrowie, 
d. kierownicy urzędów centralnych. 

 
 

20. Organami naczelnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 
w stosunku do organów administracji rządowej są : 

 
a. Prezes Rady Ministrów, 
b. Trybunał Konstytucyjny, 
c. właściwi ministrowie, 
d. kierownicy urzędów centralnych. 

 
 
 
 
 
 



21. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika 
w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują: 

 
a. pracownikowi, który stworzył program, 
b. pracodawcy, 
c. ogółowi pracowników zakładu pracy, 
d. pracodawcy i pracownikowi w częściach równych. 

 
22. Informacjom niejawnym nadaje się klauzule: 

 
a. do użytku służbowego, 
b. ściśle tajne, 
c. poufne, 
d. zastrzeżone. 

 
23. W centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  

gromadzone są między innymi:  
 

a. bazy danych państwowego rejestru podstawowych  osnów geodezyjnych, 
b. bazy danych państwowego rejestru nazw geograficznych, 
c. mapy topograficzne w skali 1:10 000,   
d. mapy ogólnogeograficzne  w skali 1:100 000.  

 
24. Dane państwowego rejestru granic (PRG) podlegają okresowej weryfikacji: 

 
a. raz w roku na dzień 01.01, 
b. nie rzadziej niż co 5 lat, 
c. nie rzadziej niż co 10 lat, 
d. w razie potrzeby, którą określa wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego  

i kartograficznego. 
 

25. Spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego  
a organami administracji rządowej rozstrzyga: 

 
a. sąd administracyjny, 
b. wojewoda, 
c. minister właściwy do spraw administracji publicznej, 
d. Prezes Rady Ministrów. 

 
26. Strony mogą zawrzeć ugodę w sprawie, w której toczy się postępowanie przed 

organem administracji publicznej, jeżeli: 
 

a. jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, 
b. zawarcie ugody sugeruje pracownik organu, 
c. nie sprzeciwia się temu przepis prawa, 
d. przyczyni się to do uproszczenia lub przyśpieszenia postępowania. 

 
 



27. Protokół z narady koordynacyjnej zawiera między innymi: 
 

a. opis przedmiotu narady, 
b. dane wnioskodawcy, 
c. termin i miejsce narady, 
d. informacje dotyczące wezwań uczestników i ich uczestniczenia w naradzie. 

 
28. Dla obszaru województwa zakłada się i prowadzi:  

 
a. bazę danych obiektów topograficznych z  numerycznym modelem rzeźby terenu, 
b. bazę metadanych, 
c. bazę danych podstawowych osnów geodezyjnych, 
d. bazę danych GESUT. 

 
29. Do zadań gminy należy między innymi obowiązek wynikający z przepisów 

ustawy PGiK: 
 

a. ustalania numerów porządkowych, 
b. prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, 
c. prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów, 
d. umieszczania i utrzymania w należytym stanie tabliczek z nazwami ulic. 

 
 

30. Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem: 
 

a. 1 roku od dnia oddania dzieła, 
b. 2 lat od dnia oddania dzieła, 
c. 3 lat od dnia oddania dzieła, 
d. 5 lat od dnia oddania dzieła. 

 
 

31. Wysokość należnej opłaty oraz sposób jej wyliczenia, za udostępnienie danych  
z  państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, utrwala się w:   

 
a. fakturze, 
b. Dokumencie  Obliczenia Opłaty, 
c. decyzji administracyjnej, 
d. rachunku uproszczonym. 

 
 

32. Czyim zadaniem jest ochrona znaków magnetycznych? 
 

a. Głównego Geodety Kraju, 
b. wojewódzkiego inspektora  nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
c. starosty, 
d. marszałka województwa. 

 
 



33. Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji  
z urzędu jeżeli zmiany wynikają z: 

 
a. wykrycia błędnych informacji, 
b. przepisów prawa, 
c. materiałów zasobu, 
d. wykazów zmian gruntowych sporządzonych w ramach prac geodezyjnych  

i kartograficznych i przekazanych do zasobu. 
 

34. Geodetą gminnym może być osoba spełniająca następujące wymagania: 
 

a. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym, 
b. ukończyła 25 lat, 
c. posiada 2 letni staż pracy w urzędach administracji rządowej, 
d. korzysta w pełni z praw obywatelskich. 

 
35. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu: 

 
a. ustalenie ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, 
b. wznowienie zniszczonych lub uszkodzonych znaków granicznych, 
c. ustalenie właścicieli i władających sąsiednimi nieruchomościami, 
d. sporządzenie odpowiednich dokumentów. 

 
 

36. Na treść ewidencji materiałów zasobu składają się między innymi: 
 

a. nazwa materiału zasobu, 
b. informacje o twórcy materiału zasobu, 
c. informacja o postaci, w jakiej przechowywany jest materiał zasobu, 

d. data wyłączenia materiału z zasobu. 

 
37. Sprawy w postępowaniu administracyjnym mogą być załatwiane ustnie, gdy:  

 
a. przemawia za tym interes  strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie, 
b. strony zawarły ugodę administracyjną,  
c. stroną jest pracownik organu, 
d. jest polecenie organu nadzoru.   

 
 

38. Legalnymi jednostkami miar są: 
 

a. jednostki miar, stosowane zwyczajowo w poszczególnych regionach 
Rzeczypospolitej, 

b. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, 
c. jednostki Międzynarodowego Układu Jednostek Miar, 
d. jednostki miar dopuszczone do stosowania przez Prezesa Rady Ministrów. 

 



39. W skład komisji kwalifikacyjnej ds. uprawnień zawodowych  w dziedzinie 
geodezji  i kartografii wchodzą między innymi:  

 
a.  przewodniczący komisji  i  członkowie, 
b.  przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i wiceprzewodniczący, 
c.  przedstawiciel  GUGiK, 
d. dwóch sekretarzy. 

 
40. Zgodnie z przepisami zawartymi w KC czynność prawna jest nieważna, jeżeli: 

 
a. jest sprzeczna z ustawą, 
b. została podjęta przez osoby niepełnoletnie, 
c. miała na celu obejście ustawy, 
d. była sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. 

 
41. W celu uzupełnienia danych, dotyczących przebiegu  granic miejscowości innych 

niż miasto i wieś, w  ewidencji miejscowości, ulic i adresów wykorzystuje się 
informacje z innych źródeł między innymi z: 

 
a. map archiwalnych, 
b. ksiąg hipotecznych,  
c. zeznań świadków, 
d. decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 
42. Zespół kwalifikacyjny, powołany do przeprowadzenia postępowania 

kwalifikacyjnego w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji  
i kartografii, mo że się składać  z: 

  
a. 5 osób, 
b. 6 osób, jeżeli postępowanie dotyczy zakresu 2 uprawnień zawodowych, 
c. 3 osób, 
d. 3 – 5 osób wg uznania przewodniczącego komisji. 

 
43. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim obowiązany 

jest przekazać staroście:  
 

a. sporządzone mapy w celu włączenia do pzgik, 
b. dokumentację geodezyjną i kartograficzną w celu włączenia do zasobu, 
c. dane katastru nieruchomości, 
d. oprogramowanie służące do zarządzania bazami danych na obszarze terenu 

zamkniętego. 
 
 
 
 
 
 



44. W powiatowej  części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są 
gromadzone między innymi:  

 
a. bazy osnów grawimetrycznych ,  
b. mapy topograficzne w skali 1:10 000,   
c. operaty techniczne powstałe w wyniku wykonania prac geodezyjnych dotyczących  

scalania gruntów, 
d. wyciągi z operatów szacunkowych.  

 
45. Materiały zasobu wpisuje się do ewidencji materiałów zasobu: 

 
a. niezwłocznie po ich pozyskaniu przez właściwy organ, 
b. w ciągu trzech dni od ich pozyskania, 
c. niezwłocznie po wpływie pracy objętej rejestrem zgłoszeń do kontroli, 
d. niezwłocznie po odnotowaniu pozytywnego wyniku kontroli dokumentacji objętej 

rejestrem zgłoszeń. 
 
 

46. Wezwanie do stawienia się w celu ustalenia granic w przypadku nieobecności 
adresata można doręczyć za pokwitowaniem  osobom, które podejmą się oddania 
pisma adresatowi:  

 
a. osobom, które oświadczyły że odszukają adresata w dniu następnym, 
b. dorosłemu domownikowi,  
c. dorosłemu sąsiadowi strony, 
d. dozorcy domu. 

 
47. Oryginał materiału zasobu może być wydany poza miejsce jego przechowywania: 

 
a. jeżeli jest to niezbędne do wykonania zadań publicznych określonych przez ustawy, 
b. na żądanie sądu, 
c. na wniosek wykonawcy tego materiału,  
d. na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

 
 

48. Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez: 
 

a. wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu 
terenu, 

b. wykonawców działających na zlecenie organów nadzoru geodezyjnego  
i kartograficznego, 

c. wykonawców działających za zgodą organów, które wydały decyzję o zamknięciu 
terenu, 

d. wykonawców posiadających doświadczenie w pracy na tych terenach. 
 
 
 
 



49. Nadzór nad pracami geodezyjnymi na terenach zamkniętych prowadzi: 
 

a. właściwy wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 
b. właściwy marszałek, 
c. jednostka organizacyjna ministerstwa właściwa w sprawach geodezji, 
d. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 
 
 

50. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów obejmuje się: 
 

a. grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 
b. nieużytki, 
c. grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi, 
d. grunty pod rowami. 

 
51. Prace geodezyjne to: 

 
a. sporządzanie projektów zagospodarowania terenu, 
b. prace polegające na przebudowie obiektów budowlanych, 
c. projektowanie i wykonywanie pomiarów geodezyjnych w związku z wykonywaniem 

czynności na potrzeby budownictwa, 
d. tworzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowań administracyjnych. 

 
52. Decyzja o warunkach zabudowy: 

 
a. nie narusza ustaleń planu miejscowego, 
b. nie rodzi praw do terenu, 
c. nie narusza prawa własności, 
d. nie narusza uprawnień osób trzecich, 

 
 

53. Jeżeli budynek położony jest w bezpośrednim  sąsiedztwie dwu lub więcej ulic  
i posiada odrębne wejścia główne: 

 
a. nadaje mu się jeden numer porządkowy, 
b. nadaje mu się numery przy każdym głównym wejściu, 
c. nadaje się numer porządkowy budynku dla  każdej ulicy, przy których budynek jest 

położony, 
d. brak uregulowań w tym zakresie. 

 
 

54. Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej weryfikuje dokumentacje 
geodezyjne przekazane po zakończeniu zgłoszonych prac pod względem: 

 
a. zgodności z przepisami prawnymi wykonanych pomiarów, 
b. zgodności z przepisami prawnymi opracowania wyników pomiarów, 
c. spójności topologicznej przekazanych baz danych z bazami danych zasobu, 
d. terminowości wykonania zgłoszonej pracy geodezyjnej. 



 
 

55. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału   
w postępowaniu w sprawie: 

 
a. karnej skarbowej, 
b. w której był świadkiem lub biegłym, 
c. w której jest stroną, 
d. w sprawie przełożonego. 

 
 

56. Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach 
zamkniętych wydaje: 

 
a. wójt (burmistrz, prezydent miasta), 
b. starosta, 
c. marszałek województwa, 
d. wojewoda. 

 
57. Na adres budynku składają się między innymi następujące informacje: 

 
a. nazwa miejscowości o statusie miasta lub wsi i jej identyfikator TERYT, 
b. rodzaj materiału, z którego budynek został zbudowany, 
c. nazwa gminy i jej identyfikator  TERYT, 
d. nazwa województwa i jego identyfikator  TERYT. 

 
 

58. Standardowymi opracowaniami kartograficznymi tworzonymi na podstawie 
odpowiednich zbiorów danych są między innymi mapy topograficzne w skalach: 

 
a. 1:10 000, 
b. 1:20 000, 
c. 1:25 000, 
d. 1:100 000. 

 
59. Karami dyscyplinarnymi, jakie mogą być zastosowane wobec osób wykonujących 

samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są: 
 

a. nagana, 
b. udzielenie nagany z wpisem okresu jej obowiązywania, 
c. odebranie uprawnień zawodowych, 
d. upomnienie. 

 
60. Osobami prawnymi są: 

 
a. marszałek województwa, 
b. starosta, 
c. Skarb Państwa, 
d. jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. 

 



 
 


